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ก ำหนดกำร 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  

ตามเกณฑ ์EDPEX 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ำนิยม Revisit VMV (vision mission value)

ในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อำคำร 19  
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

วัน - เวลำ รำยละเอียด 

เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลำ 09.00 – 09.15 น. 
กล่าวเปิดโครงการฯ  
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร) 

เวลำ 09.15 – 10.00 น. 
บรรยายภาพรวมและทิศทางการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ 
 โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

เวลำ 10.00 – 10.30 น. 
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  
โดย  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

เวลำ 10.30 - 12.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
(Revisit VMV (vision mission value) 
โดยวิทยากร จาก สป.อว 

เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลำ 13.00 – 15.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (ต่อ) 
(Revisit VMV (vision mission value) 
โดยวิทยากร จาก สป.อว 

เวลำ 15.00 – 16.30 น. 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย/ขอ้เสนอแนะ /ปิดโครงการ 
โดยวิทยากร จาก สป.อว 

 

 
    *ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
     อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (เช้ำ)  เวลำ 10.30 น.   รับประทำนอำหำรว่ำงในห้องประชุม                           
                                  (บ่ำย)  เวลำ 15.30 น. 
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ก ำหนดกำร 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  

ตำมเกณฑ์ EdPEx 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (Strategis Planning workshop) 

ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 และวันที่ 22  พฤศจิกำยน  2565 
เวลำ 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อำคำร 19 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

วัน - เวลำ รำยละเอียด 

เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลำ 09.00 – 09.15 น. 
กล่าวเปิดโครงการฯ  
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร) 

เวลำ 09.15 – 10.00 น. 
บรรยายภาพรวมและทิศทางการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ 
 โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

เวลำ 10.00 – 10.30 น. 
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  
โดย  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

เวลำ 10.30 - 12.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning workshop) 
โดย วิทยากรจาก (สป.อว) 

เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลำ 13.00 – 15.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Planning workshop) 
โดย วิทยากรจาก (สป.อว) 

เวลำ 15.00 – 16.30 น. 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย/ขอ้เสนอแนะ /ปิดโครงการ 
โดยวิทยากร จาก สป.อว 

 

 
    *ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
     อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (เช้ำ)  เวลำ 10.30 น.        รับประทำนอำหำรว่ำงในห้องประชุม                                                 
                                  (บ่ำย)  เวลำ 15.30 น. 
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ก ำหนดกำร 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 

ตำมเกณฑ์ EdPEx 
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : กำรปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร (Action Plan refinement) 

ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน  2565 เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้อง 19-903 อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

วัน - เวลำ รำยละเอียด 

เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลำ 09.00 – 09.15 น. 
กล่าวเปิดโครงการฯ  
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร) 

เวลำ 09.15 – 10.00 น. 
บรรยายภาพรวมและทิศทางการด าเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ 
 โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

เวลำ 10.00 – 10.30 น. 
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  
โดย  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

เวลำ 10.30 - 12.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan refinement) 
โดย วิทยากรจาก (สป.อว) 

เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลำ 13.00 – 15.00 น. 
บรรยาย หัวข้อ การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan refinement) 
โดย วิทยากรจาก (สป.อว) 

เวลำ 15.00 – 16.30 น. 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย/ขอ้เสนอแนะ /สรุปโครงการ /ปิดโครงการ 
โดยวิทยากร จาก สป.อว 

 

 
    *ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
     อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (เช้ำ)  เวลำ 10.30 น.             รับประทำนอำหำรว่ำงในห้องประชุม                                            
                                  (บ่ำย)  เวลำ 15.30 น. 

 
 
 
 
 
 

 


